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Laholms kommun 
 
Barn- och ungdomsnämnden har haft sammanträde den 21 maj 2015 
 
Protokollet som justerats den 25 maj 2015, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Maria Lundvall 

Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 

 
Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 
25 maj 2015 till och med den 15 juni 2015 intygas. 
 
……………………………………………… 
Maria Lundvall 
Kommunsekreterare 



 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 
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Plats och tid Sammanträdesrummet Svanen i Stadshuset, klockan 13.00 – 17.15 
 
Beslutande Maria Bronelius (C), ordförande 
 Bo Tengqvist (S)  
 Ann Bengtsson (C)  
 Gareth Bush (FP) 
 Helene Nilsson (KD) 
 Villemo Ekman (S) 
 Angela Johansson (M) 
 Maria Lindau (SD) 
 Magnus Johansson (M) 
  
 
Övriga deltagande  Eva Ågren Svensson (MP), ersättare  
 Lennart Svensson (V), ersättare 
 Martin Lönnstam (C), ersättare 
 Tina Örqvist Norén (C), ersättare 
   
 Tommy Karlsson, ekonom  §§ 50-51 
 Sophia Sävås, utredare § 53 
 Monica Williamsson, chef för enheten för flerspråkighet och integration § 54 

 Maria Nyberg, integrationssamordnare § 54 
 Malin Mauritzon, förskolechef § 55 
 Anitha Tillman, rektor grundsärskolan § 59 a 
 Ola Nordlund, förstelärare grundsärskolan § 59 a 
 Jenny Lindgren, förstelärare grundsärskolan § 59 a 
 Sofia Frindberg, brandingenjör Räddningstjänsten § 59 c 
 Per Jangen, utbildningschef 
 Maria Lundvall, kommunsekreterare 
 
Utses att justera Gareth Bush (FP) 
  
Plats och tid för justering Barn- och ungdomskontoret 2015-05-25 klockan 13.00  
 
Paragrafer  §§ 50-59 
 
 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Maria Lundvall 
 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Maria Bronelius (C) 
 
 
 
Justerande __________________________________ 

 Gareth Bush (FP) 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 

§ 50 Dnr 2015-000115  
 
Budgetuppföljning 1 år 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner budgetuppföljning 1 år  
2015 för barn- och ungdomsnämndens verksamheter samt 
överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunens principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 
ska budgetuppföljningar med prognoser på årsskiftet redovisas för 
kommunfullmäktige vid två tillfällen varje år. Den första, nu 
förestående uppföljningen, ska utgå från redovisningen per sista april 
och den andra per sista augusti. Den sistnämnda 
budgetutfallsprognosen knyts samman med delårsrapporten och 
redovisas till kommunfullmäktige vid ett och samma tillfälle under 
oktober. 
 
Årets första uppföljning ska behandlas av kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige under juni. Nämnderna måste därför handlägga 
uppföljningen under maj. I denna uppföljning ska, utöver 
redovisning av beräknat budgetutfall, rapporteringen endast avse 
särskilt anmärkningsvärda avvikelser med utgångspunkt från den 
planerade verksamheten.  
 
I den andra uppföljningen ska nämnderna dessutom lämna underlag 
till uppföljningen av de gemensamma prioriterade resultatmålen i 
kommunplanen.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets anvisningar från den 10 april 2015. 
Barn- och ungdomskontorets förslag till budgetuppföljning 1 år 
2015. Beredningsutskottets protokoll den 11 maj 2015, § 30. 
_____ 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 

§ 51 Dnr 2015-000133  
 
Årsredovisning avseende fristående förskolor och fritidshem år 
2014 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger redovisningarna till handling-
arna. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Laholms kommuns författningssamling 7.19 ska enskild hu-
vudman som bedriver förskoleverksamhet eller 
fritidshemsverksamhet i form av förskola, fritidshem eller 
pedagogisk omsorg i Laholms kommun för varje år på eget initiativ 
lämna in årsredovisning enligt god redovisningssed bestående av 
balansräkning, resultaträkning och revisionsberättelse senast tre 
månader efter avslutat räkenskapsår.  
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning avseende enskild förskoleverksamhet och 
fritidshem för år 2014. 

1. Skottorps Montessoriförskola ekonomisk förening  
2. Medborgarskolan region väst   
3. Föräldrakooperativet Grävlingen  
4. Förskolan Guldgruvan 
5. Föreningen Kungabarn 
6. Föräldrakooperativet Möllan 
7. Öringe montessoriförening 

Beredningsutskottets protokoll den 11 maj 2015, § 31. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Skottorps Montessoriförskola ekonomisk förening, Medbor-
garskolan region väst, Föräldrakooperativet Grävlingen, För-
skolan Guldgruvan, Föreningen Kungabarn, Föräldrakoop-
erativet Möllan och Öringe montessoriförening 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid

LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 

Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-21  
 
 

 
 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 

§ 52 Dnr 2015-000123  
 
Uppföljning av politiskt program i Laholms kommun år 2011-
2014 för personer med funktionsnedsättning (Handikappolitiskt 
program) 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen och 
överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 december 2011 om ett poli-
tiskt program i Laholms kommun år 2011-2014 för personer med 
funktionsnedsättning. 
 
I det politiska programmet finns regler, inriktningsmål samt åtgärds-
förslag. För respektive åtgärdsförslag finns en ansvarig nämnd. En-
ligt programmet ska uppföljning ske i en särskild rapport till kom-
munstyrelsen.  
 
Kommunledningskontoret har skickat över ett underlag som barn- 
och ungdomsnämnden ska följa upp. 
 
Beslutsunderlag 
Uppföljning av politiskt program för personer med 
funktionsnedsättning. Beredningsutskottets protokoll den 11 maj 
2015, § 32. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 

§ 53 Dnr 2015-000174  
 
Ändring av Laholms kommuns författningssamling 2.5 förskole- 
och fritidshemstaxa 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 
revidera Laholms kommuns författningssamling 2.5 Förskole- och 
fritidshemstaxa enligt följande: 
1. Avgiftsnivåerna anpassas till de ändringar som gjorts i förordning 

(2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa 
inom förskolan och fritidshemmet.  

2. Möjlighet till delad faktura införs för förskole- och 
fritidshemstaxa. 

 
Ärendebeskrivning 
Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kommande bidragsår 
senast den sista december varje år. Statsbidraget betalas ut under 
förutsättning att kommunen följer villkoren i förordningen. 
Förordningen har nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket 
indexeras. De nya avgiftsnivåerna för maxtaxa ska tillämpas från 1 
juli 2015.  

De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter 
kommer att öka och därför har statsbidraget minskats i motsvarande 
omfattning. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Bronelius (C): Barn- och ungdomsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att revidera Laholms kommuns författnings-
samling 2.5 Förskole- och fritidshemstaxa enligt följande: 

1. Avgiftsnivåerna anpassas till de ändringar som gjorts i 
förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som 
tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet.  

2. Möjlighet till delad faktura införs för förskole- och 
fritidshemstaxa. 
 

Beslutsgång 
Ordförande ställer beredningsutskottets förslag mot eget förslag och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

 

 

       forts 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 

 
Forts BUN § 53 

 

Beslutsunderlag 
Information från Skolverket, 2015-03-24. Förslag till revidering av 
Laholms kommuns författningssamling 2.5. Tjänsteskrivelse den 11 
maj 2015. Beredningsutskottets protokoll den 11 maj 2015, § 33. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 

§ 54 Dnr 2015-000158  
 
Riktlinjer för utbildning och integration av nyanlända barn och 
elever i förskolan och skolan 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner riktlinjerna för utbildning 
och integration av nyanlända barn och elever i förskolan och skolan. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och ungdomsnämnden antog i juni 2012 riktlinjer för 
integration av barn och elever i förskolan och skolan. Dessa riktlinjer 
har utvärderats och reviderats.  

Riktlinjerna syftar till att ge nyanlända barn och elever som har ett 
annat modersmål än svenska goda förutsättningar att lyckas i 
förskolan och skolan. 

Revideringen omfattar framförallt kravet på kartläggning av 
barnets/elevens bakgrund, kunskaper och förmågor. 

Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinjer för utbildning och integration av nyanlända barn 
och elever i förskolan och skolan den 17 februari 2015. 
Beredningsutskottets protokoll den 11 maj 2015, § 34. 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 

§ 55 Dnr 2015-000147  
 
Redovisning av delegationsbeslut 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen. 

 
Ärendebeskrivning 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 3 mars 2011 § 23 att ju-
steraren ska välja två av de anmälda delegationsbesluten i samband 
med justeringen, som ska redovisas muntligt av delegaten vid följande 
sammanträde. 
 
Vid justering av protokollet från den 23 april valde justeraren följande 
delegationsbeslut för redovisning: 
 

Delegat Beslut 
Förskolechef Beslut om rätten till plats vid barnets eget 

behov pga. familjens situation i övrigt. 
    
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 

§ 56 Dnr 2015-000004  
 
Anmälan om kränkande behandling 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av anmälningarna och lägger 
dessa till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 22 november 2012, § 95 
att godkänna riktlinjer för åtgärder mot kränkande behandling, 
trakasserier och diskriminering. Riktlinjerna reviderades vid barn- och 
ungdomsnämndens sammanträde den 30 januari 2014. 
 
Enligt skollagen (2010:800) ska personal på skolan som får kännedom 
om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling i samband med verksamheten, skyldig att anmäla detta till 
förskolechefen/rektor. Vidare är förskolechef/ rektor skyldig att 
anmäla att ett barn/en elev anser sig utsatt för kränkande behandling 
till huvudmannen. 
 
Enligt riktlinjerna ska rektor/förskolechef omgående anmäla till barn- 
och ungdomsnämnden när en händelse inträffat. Dessa redovisas vid 
nästkommande nämndssammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
Förteckning av anmälningar rörande kränkande behandling mm den 
13 maj 2015. 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 

§ 57 Dnr 2015-000001  
 
Delegationsanmälningar 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till 
handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning den 13 maj 2015. 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 

§ 58 Dnr 2015-000002  
 
Anmälningar 2015 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut 
Barn- och ungdomsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning den 13 maj 2015. 
_____ 
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Ordförandes signatur:_____________________________ 

 
 
Justerandes signatur:_____________________________ 

 

§ 59 Dnr 2015-000005  
 
Information/diskussionsärenden 2015 
a) Utbildning om grundsärskolan 

Anitha Tillman rektor grundsärskolan, Ola Nordlund och Jenny Lindgren 
förstelärare grundsärskolan 

b) Öppna Jämförelser 2015 
Per Jangen 

c) Fortsättning av arbetet med lagen om skydd mot olyckor 
Sofia Frindberg, brandingenjör Räddningstjänsten 

d) Information från ekonomiberedningen  
Per Jangen 

e) Information från verksamheten 
 Flytt av Parkskolans årskurs 6 till Lagaholmsskolan 
Per Jangen 

f) Redovisning av kontaktpolitikerbesök 
Genevads skola, Dalkulla förskola, Kungabarns förskola, Ahla skola, 
Knäreds skola, Ängskulla förskola. 
Lennart Svensson, Helene Nilsson, Villemo Ekman 

_____ 
 
 


